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PROCES VERBAL 
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 În perioada 19-22 februarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Luni, 19 februarie, orele 13.30 
 

 Întâlnire cu Ministerul Afacerilor Externe pe tema Legii educaţiei din Ucraina 
– ultimele evoluţii 

 
Miercuri, 21 februarie, orele 13.00 
 

 Dezbaterea pentru raport a următorului proiect de Lege: 
 
PLx 7/2018 – Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 

 Diverse. 
 

Luni, 19 februarie 2018 membrii Comisiei pentru politică externă au avut o 
întâlnire cu Ministerul Afacerilor Externe pe tema Legii educaţiei din Ucraina. A 
participat din partea ministerului domnul Dan Neculăescu, Secretar de Stat. 

Au avut loc discuţii informale pe temă, membrii Comisiei au adresat întrebări, au 
făcut observaţii şi sugestii. Domnul secretar de stat a făcut o prezentare a situaţiei 
actuale, începând de la adoptarea legii din luna septembrie 2017, la avizul Comisiei de 
la Veneţia şi menţionând că avem în negociere un Protocol de colaborare între 
Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei din Ucraina. 

De asemenea a afimat că este o temă sensibilă şi importantă chestiunea 
minorităţii româneşti din Ucraina. De când a fost adoptată noua Lege a educaţiei de 
către Rada Supremă, mărturiseşte că ne-a luat uşor prin surprindere iar reacţia 
noastră a fost una vehementă şi fermă. 

Referitor la articolul 7  - a susţinut că acesta afectează drepturile minorităţilor 
naţionale din Ucraina şi că am cerut Ucrainei să refacă prevederile acestui articol. 

De asemenea, a susţinut că în opinia Comisiei de la Veneţia din decembrie 
2017, pentru noi este foarte clar paragraful 126, această prevedere este suficientă 
pentru a susţine necesitatea modificării art.7, drepturile vor fi restabilite. A mai afirmat 
că în continuare suntem fermi, determinaţi să continuăm, sperăm ca până în vară să 
rezolvăm problema. 

Totodată, a mai anunţat că urmează a fi convocată o reuniune la nivel de 
experţi care să detalieze textul Protocolului de colaborare în domeniul învăţământului, 
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că vor avea loc o serie de vizite, una după alta, guvernamentale şi parlamentare, care 
vor pune presiune pe ucraineni. 

În şedinţa din 21 februarie, membrii Comisiei pentru politică externă au 
dezbătut propunerea legislativă (Plx 7) şi au adoptat, cu unanimitate de voturi, un 
Raport preliminar cu amendamente admise.  

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Bogdan Samoilă, 
Subsecretar de Stat şi doamna Alina Croitoru, Şef serviciu, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Cu această iniţiativă legislativă suntem sesizaţi pentru raport comun cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, iar reluarea dezbaterilor urmează 
a avea loc într-o şedinţă comună ulterioară. 
 La punctul Diverse al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de propunerea 
Grupului parlamentar PSD privind desemnarea domnului Nasra Gabriel Horia pentru 
funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, în locul doamnei Natalia Elena Intotero.  
 În ziua de 22 februarie membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 
individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisiei, în vederea 
dezbaterii ulterioare. 

La şedinţa Comisiei din data de 20 februarie şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 
Intotero Natalia-Elena (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-
Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Korodi Attila (UDMR), Nasra Gabriel Horia 
(PSD), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen 
(PMP), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost 
absenţi: Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD) 
şi Gerea Andrei Dominic (ALDE). 

La şedinţa Comisiei din data de 21 februarie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 18 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra 
Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  Furtună Mirela (PSD), Anastase 
Roberta Alma (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Dobrovie Matei-Adrian (USR), 
Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), 
Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), 
Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: 
Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Gerea 
Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat). 

La şedinţa Comisiei din data de 22 februarie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 17 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra 
Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), Constantin 
Daniel (Neafiliat), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Dobrovie Matei-Adrian (USR),  Dumitru Gherman (PSD), 
Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabriela Maria 
(PSD), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP), Văcaru Alin Vasile 
(Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Anastase Roberta Alma 
(PNL-deplasare), Barna Ilie Dan (USR-deplasare), Balan Ioan (PNL), Cosma 
Andreea (PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Ponta Victor-Viorel (Neafiliat). 

 
    Preşedinte,                  Secretar, 

 

             Biró Rozália-Ibolya                                  Mirela Furtună 


